
)) دعوت به همكاري اطالعيه((  

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به صورت شركتي بكارگيري نمايند لذا داوطلبين واجد شرايط با واحد هاي تابعه شركت هاي طرف قرارداد دانشگاه در نظر دارند تعدادي نيرو بشرح ذيل جهت خدمت در 

  نسبت به درج اطالعات اقدام نمايند. ،  قبلي خودمي توانند جهت ثبت نام يا تكميل اطالعات  ذيل مفادرعايت 

التزام به قانون اساسي  -تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران .  -  شرايط عمومي :
 - عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و روان گردان .  - داشتن كارت پايان خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه يا معافيت دائم (ويژه آقايان) .  - جمهوري اسالمي ايران . 

ا ساير دستگاههاي دولتي يا نهاد هاي داوطلبين تا قبل از پايان مهلت ثبت نام نبايد مستخدم رسمي ، پيماني،  يا قراردادي  دانشگاه و ي - نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر .
نداشتن منع بكارگيري در   - داشتن سالمت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن بكارگيري مي شوند .(طبق نظر پزشك طب كار) - عمومي غير دولتي باشند .

  دستگاههايي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني.

سني داوطلب :  شرايط -  10/02/1398يا معافيت از طرح حداكثر تا تاريخ قانوني دارا بودن گواهي پايان طرح   - ن مدرك تحصيلي مرتبط مطابق با جدول ذيلدارا بود  - شرايط اختصاصي :

 و مدت خدمت انجام شده طرح نيروي انساني به حداكثر شرايط سني اضافه خواهد شد. سربازي : مدت خدمت انجام شده تبصره  -سال تمام 35حداكثر 

    3/02/98لغايت رو ز سه شنبه مورخ  2/02/98دوشنبه مورخ از روز  مهلت ثبت نام و يا تكميل اطالعات :

قطعه   4(    4*3عكس -3اصل به همراه تصوير كارت ملي (پشت و رو ) متقاضي و همسر - 2متقاضي و همسر  اصل به همراه تصوير  شناسنامه تمام صفحات - : 1  مدارك مورد نياز

مدارك داوطلبين خانواده هاي ايثارگران ،  -6اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت  يا معافيت ، ويژه آقايان (پشت و رو)  - 5اصل به همراه تصوير مدرك تحصيلي -  4) 

  گواهي مربوط به اشتغال فرد بهمراه سابقه پرداخت بيمه -  7ورد كميته امداد و بهزيستي حسب م

 8از ساعت  4/2/98داوطلبين موظفند با در دست داشتن مدارك مورد نياز فوق و پس از ثبت نام در سامانه مذكور ، روز چهارشنبه مورخ  محل مراجعه جهت  تحويل مدارك :

  رجند به آدرس بيرجند خيابان غفاري سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند طبقه اول واحد استخدام مراجعه نمايند.ظهر شخصا به دانشگاه علوم پزشكي بي 12صبح لغايت 

  آزمون به صورت سه مرحله اي و در قالب آزمون عملي ، آزمون كتبي و مصاحبه برگزار خواهد گرديد. نحوه برگزاري آزمون :

در محل سالن  8/02/1398صبح مورخ  9بدين جهت پس از بررسي مدارك متقاضيان ، داوطلبين واجد شرايط جهت آزمون عملي كه راس ساعت   آزمون عملي : - 

حله داوطلبين د در اين مرآزمون مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي بيرجند واقع در بيرجند خيابان معلم روبروي خيابان فردوسي برگزار خواهد شد معرفي مي شون

 درصد كل نمره آزمون عملي را كسب نمايند در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور ، داوطلب از مراحل بعدي آزمون حذف خواهد گرديد. 50بايستي حداقل 

كسب نموده باشند مون عملي) درصد نمره كل آز 50از داوطلبيني كه در مرحله قبلي (آزمون عملي ) حد نصاب نمره الزم را (كسب حداقل  : تخصصي آزمون كتبي - 

سوال و با ضريب  30داد آزمون كتبي به عمل خواهد آمد . آزمون كتبي نمره منفي ندارد . سواالت تخصصي مطابق با رشته و مدرك تحصيلي مندرج در جدول ذيل و به تع

 محل برگزاري و تاريخ آزمون متعاقبا اعالم خواهد گرديد.طراحي خواهد گرديد. 1

وب كميته آزمون دانشگاه ، پس از انجام آزمون كتبي تخصصي ، داوطلبين واجد شرايط در مرحله مصاحبه حضور خواهند داشت و مطابق معيارهاي مص مصاحبه : - 

 .ات الزم طبق مستندات پرونده داوطلب اختصاص خواهد يافتامتياز

درصد نمره مصاحبه و بر اساس مجموع نمرات  20درصد نمره آزمون كتبي و  30رصد نمره آزمون عملي ، د 50نتايج نهايي پس از انجام مراحل فوق و متاثر از  نحوه اعالم نتايج :

  اعالم مي گردد.برابر ظرفيت پذيرش  1.5به ميزان حداكثر  ،مذكور و به ترتيب نمره فضلي 

تمامي پذيرفته شدگاني كه از سوي شركت طرف قرارداد جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند معرفي مي شوند، شروع به كار  تذكر :
  آنان منوط به اخذ نظريه هسته گزينش دانشگاه و مراجع ذيصالح و پس از طي تشريفات اداري خواهد بود.

يازتعداد  نفرمورد ن شرايط  احراز مدرك و رشته  تحصيلي  رديف عنوان شغلي مورد نياز شهرستان محل خدمت جنسيت 

نفر 4 دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته پرستاري  1 پرستار بيرجند مرد 

نفر 2 دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته اتاق عمل  2 كارشناس اتاق عمل بيرجند مرد 

  


